
CM\750401PL.doc PE415.086

PL PL

PARLAMENT EUROPEJSKI
2004 










 2009

Komisja Petycji

22.10.2008

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1471/2007, którą złożył Theodoros Pitikaris (Grecja), w sprawie 
odrzucenia podania o przyjęcie na studia podyplomowe

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, który posiada dyplom greckiej politechniki oraz tytuł licencjata 
w zakresie technologii informatycznej brytyjskiego uniwersytetu w Surrey, sprzeciwia się 
wobec faktu, że jego wnioski o przyjęcie na studia podyplomowe na Uniwersytecie 
Kreteńskim oraz na Uniwersytecie Ateńskim zostały odrzucone, m.in. z powodu tego, że 
brytyjski tytuł licencjata nie jest już uznawany przez DOATAP (greckie krajowe akademickie 
centrum uznawania i informacji) jako porównywalny z greckim stopniem uniwersyteckim. 
W związku z tym zwraca się on do Parlamentu Europejskiego o zajęcie się tą sprawą.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 29 maja 2008 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 22 października 2008 r.

I) Petycja

Składający petycję zaznacza, że posiada tytuł w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem 
turystycznym greckiej Edukacyjnej Instytucji Technologicznej oraz tytuł licencjata w zakresie 
technologii komputerowej i informatycznej brytyjskiego uniwersytetu w Surrey. Wystąpił on 
do Wydziału Nauk Komputerowych Uniwersytetu Kreteńskiego oraz do Uniwersytetu 
Ateńskiego (Podyplomowe studium zarządzania i ekonomii sieci telekomunikacyjnych)
z wnioskiem o przyjęcie na studia podyplomowe. Uniwersytet Kreteński zwrócił się do 
składającego petycję o przekazanie zaświadczenia z DOATAP (krajowe akademickie centrum 
uznawania i informacji) o ekwiwalentności jego tytułu licencjata. Z informacji zawartych 
w petycji wynika, że Uniwersytet Ateński nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji co do 
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przedłożonego wniosku. Składający petycję uważa, że prawo UE zostało naruszone ze 
względu na brak wiedzy po stronie władz greckich i zwraca się o udzielenie porady na temat
ewentualnych sposobów rozwiązania jego problemu.

II) Uwagi Komisji dotyczące petycji

Przedmiotem niniejszej petycji jest akademickie uznawanie kwalifikacji, które umożliwia
kontynuowanie studiów w innych państwach członkowskich. Przy obecnym stanie prawa 
wspólnotowego kwestia uznawania dyplomów w celach akademickich leży w gestii państw 
członkowskich. Każde państwo członkowskie jest odpowiedzialne za formę i sposób
organizacji swojego systemu edukacyjnego. Uczelnie wyższe to instytucje autonomiczne, 
które są całkowicie odpowiedzialne za treść programów nauczania oraz wydawanie 
studentom dyplomów i zaświadczeń. Władze państw członkowskich mają prawo wymagać
okazania akademickiego uznania kwalifikacji przed udzieleniem dostępu do edukacji i mogą 
oceniać, czy poziom wykształcenia, jakie otrzymał posiadacz dyplomu odpowiada poziomowi 
wymaganemu przez prawodawstwo krajowe. Mają też one swobodę w zakresie ustalania 
zasad regulujących ten typ procedury. Jednak zgodnie z art. 12 Traktatu władze państw 
członkowskich nie mogą stosować bezpośredniej czy pośredniej dyskryminacji ze względu na 
narodowość. 

Przed rozpatrzeniem wniosku o odbycie studiów podyplomowych na Wydziale Nauk 
Komputerowych Uniwersytet Kreteński zwrócił się do składającego petycję o zaświadczenie 
o uznaniu tytułu licencjata w zakresie technologii komputerowej i informatycznej, co jest 
dopuszczalne na mocy prawa UE. Jak już wyjaśniono, władze krajowe i uczelnie wyższe mają 
prawo wymagać akademickiego uznania kwalifikacji przed udzieleniem dostępu do edukacji.

Wydaje się, że Uniwersytet Ateński nie podjął jeszcze oficjalnej decyzji co do wniosku 
składającego petycję dotyczącego odbycia na tej uczelni studiów podyplomowych.
Uniwersytet Ateński także jest uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o przedstawienie 
formalnego uznania brytyjskiego tytułu licencjata.

III) Wnioski

Z informacji zawartych w petycji wynika, że nie doszło do naruszenia prawa wspólnotowego.


